PÖYTÄKIRJA

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Aika:

9.2.2021 klo 9.00 – 11.10

Paikka:

Teams-kokous, osa oli paikalla Seurakuntatalolla tai puhelimitse

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
2. Todettiin kokouksen läsnäolijat
Eläkeläiset Pudasjärven yhdistys ry: Heleena Talala (Seurakuntatalolla)
Pudasjärven Kehitysvammaisten tuki ry: Arja Panuma (Teams)
Pudasjärven Eläkeläiset ry: Jukka Vähkyrä (Seurakuntatalolla)
Pudasjärven Invalidit ry: Terttu Salmi (Teams)
Pudasjärven Kuuloyhdistys ry: Marja-Leena Koivukangas klo 9.38 alkaen (puhelin)
Pudasjärven Senioriopettajat ry: Esko Ahonen (Teams)
Pudasjärven Sotaveteraanit ry: Vesa Holmström (Teams)
Oulunkaaren kuntayhtymän edustaja: palveluohjaaja Lilja Kettunen (Teams)
Pudasjärven seurakunta: diakoniaviranhaltija Helena Koivukangas (Seurakuntatalolla)
Kaupunginhallituksen edustaja: Onerva Ronkainen (Teams)
sihteeri: hankkeiden ja järjestöyhteistyön palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin (Teams)
Vierailija: Marko Väyrynen, Pudasjärven seurakunta (Seurakuntatalolla)
Poissa: Pudasjärven Diabetesyhdistys ry: Tuomo Väyrynen ja Pudasjärven Reumayhdistys
ry: Helinä Koski
3. Vanhus- ja vammaisneuvoston järjestäytyminen toimikaudeksi 2021-2022
Puheenjohtajaksi valittiin Heleena Talala ja varapuheenjohtajaksi Arja Panuma.
Tiedottajaksi valittiin Terttu Salmi.
Uusi jäsen Vesa Holmström esittäytyi ja antoi tilannekatsauksen Sotaveteraanit ry:n
toiminnasta. Valtakunnan tasolla valmistellaan lakia, jossa myös puolisot ja lesket kuuluvat
tuen piiriin.
Sovittiin, että sihteeri toimittaa kaikille vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön ja
päivitetyn esitteen. Tiedot päivitetään myös kaupungin nettisivulle.
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Päivitettiin toimintasuunnitelma 2021, joka pöytäkirjan liitteenä.
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5. Yhteisvastuukeräys 2021
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon.
Yhteisvastuu keräys alkaa 7.2.2021 ja kestää koko loppu vuoden. Esittelijänä toimi
keräyspäällikkö Marko Väyrynen Pudasjärven seurakunnasta.
-

Pudasjärvellä toteutetaan yhteisvastuun jumppakeppi –teemainen yhteisvastuukeräys.
Tavoitteena tavata torilla sadan hengen keppijumpassa. Seurakunnasta voi ostaa
keppejä. Langat ja ohjeet lahjoitetaan hakijalle.

-

Laskiaistiistaina 16.2.2021 klo 10 alkaen myydään Seurakuntatalolla hernekeittoa 1 l
astioissa (5 €) ja laskiaispullia (2€/kpl) valmiiksi pakattuina. Paikan päällä on
keräyslippaita. Tuotto menee yhteisvastuukeräykseen.

-

Facebookiin perustetaan kirpputori, jonka tuoton voi halutessaan lahjoittaa
yhteisvastuukeräykseen.

-

YouTubessa järjestetään veisuuilta. Tarvittaessa voidaan järjestää muitakin tapahtumia
Seurakunnan YouTube-kanavan kautta.

-

Lämpimien kelien myötä järjestetään Seurakunnan pihalla jokin
Yhteisvastuukeräykseen liittyvä tapahtuma.

-

Mikäli korona suo, niin suoritetaan myös ovelta ovelle –keräys ja kauppojen ovilla
lipaskeräys.

-

Pudasjärven Seurakunnan nettisivulla on banneri, jonka kautta pääsee antamaan
lahjoituksen yhteisvastuukeräykseen.

6. Sivukylien lehtien jako viikonloppuisin
Kalevan viikonloppujakaminen sivukylien osalta on muuttunut. Lehti jaetaan
jakelulaatikkoon, josta kaikki eivät pysty hakemaan lehteä. Hakumatka voi olla useita
kymmeniä kilometrejä.
Todettiin, että neuvosto ei voi ottaa kantaa lehden jakeluvastuusta, mutta toivoo asian
käsittelyä eri yhdistyksissä.
7. Muut mahdolliset asiat
Sihteeri, joka toimii järjestöyhdyshenkilönä, antoi lyhyen tilannekatsauksen.
Seuraava kokous pidetään huhtikuussa.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.
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